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BELGIENS HISTORIE 1482-1830

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830:
1. Den østrigsk/spanske periode

1482-1558

2. Den spanske periode

1558-1713

3. Den 2. østrigske periode

1714-1794

4. Den franske periode

1794-1814

5. Den hollandske periode

1815-1830

6. Den uafhængige stat Belgien

1830-
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1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558
Før 1482 havde området Nederlandene, bestående af det hollandske
og belgiske område, hørt under hertugerne af Bourgogne.
I 1477 overtog Marie de Bourgogne ledelsen af området. Samme år
giftede hun sig med ærkehertug Maximilian af Østrig, søn af den
tyske kejser Frederik III. De får børnene Philippe le Beau og
Marguerite af Østrig.
I 1482 dør Marie de Bourgogne under en jagt, og Maximilian af
Østrig - og dermed dynastiet Habsburgerne - overtager ledelsen af
Nederlandene.
I 1493 dør den tyske kejser Frederik III. Sønnen Maximilian bliver
hans efterfølger og overdrager samme år ledelsen af Nederlandene
til sin søn Philippe le Beau, der i 1496 gifter sig med prinsesse
Jeanne af Spanien. De får børnene Charles (Karl), Marie og
Ferdinand.
Philippe le Beau dør i 1506, hvorefter hans søster Marguerite af
Østrig overtager ledelsen af Nederlandene.
I 1516 dør prinsesse Jeanne af Spanien´s far, der er konge af
Spanien, Sicilien, Sardinien, Neapel, hertugdømmet Milano og de
nyopdagede områder i Amerika. Philippe le Beau og prinsesse
Jeanne´s søn Karl efterfølger ham på den spanske trone.
I 1519 dør Karl´s farfar, den tyske kejser Maximilian af Østrig,
hvorefter Karl også bliver valgt til kejser af Tyskland.
Herefter er Karl V (Charles-Quint) overhoved for et område
omfattende det nuværende Spanien, Belgien, Holland, Tyskland,
Østrig, Ungarn, hertugdømmet Milano, den nederste del af Italien,
Sicilien og det nyopdagede Amerika. Blandt Karl V´s meriter er
fordrivelsen af tyrkerne fra Tunis. Dette "reddede" formentlig det
kristne Europa fra - på daværende tidspunkt - at blive muslimsk.

Kort med angivelse af de områder, hvor Karl V er overhoved (de gule områder)
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2. Den spanske periode 1558-1713
Kirkebøgerne førtes i denne periode på latin.
Karl V´s ene søn, Philippe II, der var opvokset i Spanien, fik i
1555 overdraget Spanien og Nederlandene af sin far.
Philippe II´s regeringstid var præget af kampene mod protestantismen. Kampene medførte, at Nederlandene blev besat af spanske
soldater. Uheldigvis var soldaterne dårligt lønnede, hvilket måske
var en af grundene til, at de supplerede lønnen ved blandt andet
at foretage en del røverier i de besatte områder.
I 1570´erne forårsagede et oprør, at Nederlandene blev opdelt i en
nordlig protestantisk del og en sydlig katolsk del.
Den nordlige del Holland opnåede selvstændighed i 1648, mens den
sydlige del Belgien forblev under spansk herredømme.
I de følgende 50 år invaderede og hærgede Louis XIV af Frankrig
gentagne gange den sydlige del Belgien.
Generelt set forarmedes både den nordlige og sydlige del i årene
fra 1558 til 1713.

Nederlandene i den spanske periode 1558-1713
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3. Den 2. østrigske periode 1714-1794
I 1714 overtog Karl VI, kejser af Østrig, herredømmet over det
meste af det nuværende Belgien. Den resterende del forblev under
fransk herredømme.
Efter forarmelsen i perioden op til 1714 blev landet efterhånden
igen genopbygget i den 2. østrigske periode.
I 1789 gav nye reformer anledning til et oprør, "La revolution
Brabançonne". I første omgang lykkedes det belgierne at fordrive
østrigerne, men da belgierne ikke kunne enes indbyrdes, benyttede
østrigerne uenigheden til at generobre landet.

Nederlandene i den 2. østrigske periode 1714-1794
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4. Den franske periode 1794-1814
Kirkebøgerne førtes i denne periode på fransk.
I 1789 startede revolutionen i Frankrig.
De nye franske republikanere lovede belgierne "Frihed, Lighed,
Broderskab og Befrielse fra fremmed åg".
Belgierne sluttede sig derfor med begejstring til de franske
republikanere, og sammen fordrev de østrigerne. Det viste sig dog
hurtigt, at de franske republikanere også kun var ude på at få
herredømmet over Belgien - og blandt andet pålægge det tunge
skatter.
Under det nye franske herredømme blev katolicismen forbudt og
kirkernes rigdomme beslaglagt. Desuden blev den gregorianske
kalender udskiftet med den nye republikanske, hvor året 1791 var
omdøbt til år 0 efter den franske revolution, og måneders og
ugedages navne ændret.
Mere fredelige tider opstod igen, da Napoleon I i 1804 lod sig
udnævne til fransk kejser.
Freden sluttede i 1814, da Preussen, Rusland, Østrig og England
sluttede sig sammen og sendte deres hære ind i landet.
Den krigstilstand der fulgte, afsluttedes det følgende år med
Napoleon´s nederlag i slaget ved Waterloo.

Europas opdeling under Napoléon I.
Det røde område er "l´Empire Français"
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5. Den hollandske periode 1815-1830
Kirkebøger førtes i denne periode på flamsk.
Efter sejren over Napoleon
besluttede de sejrende at lægge
Belgien ind under Holland i et nyt nederlandsk kongerige, der kom
til at bestå af 9 belgiske og 8 hollandske provinser.
Belgien fik ikke stor indflydelse i det nye rige, hvorfor
utilfredsheden blandt belgierne tog til. Resultatet blev et
belgisk oprør i 1830.
Oprøret førte til, at Belgien blev en uafhængig stat.

Nederlandene i perioden 1815-1830
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6. Den uafhængige stat Belgien 1830I 1831 valgte belgierne prins Leopold af Saksen-Coburg-Gotha til
deres første konge i den nye uafhængige stat.

Kongeriget Belgien 1830-
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